SYSTEMATICKÁ KVALITA
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GIFAS podlahové krabice - Vyrobené v Rakúsku
Tvarovo pekné a robustné podlahové krabice z hliníka sú k dispozícii v
rôznych veľkostiach.
Tieto elegantné univerzálne výrobky sa používajú v kongresových a
viacúčelových halách, hotelierstve a gastronómii, firemných budovách,
priemyselných zónach, vonkajších zariadeniach, jednoducho všade
tam, kde sa zvýšené nároky spájajú s účelnosťou a bezpečnosťou.
Všetky modely sú prejazdné a v závislosti od vyhotovenia sa môžu
používať dokonca aj na podlahách s mokrou údržbou, pri ostrekovaní
vodou a vo vonkajších priestoroch.
Okrem uvedených štandardných variantov so stanoveným vybavením
môžu byť podlahové krabice zhotovované aj podľa individuálnych
požiadaviek.   Profesionáli spoločnosti GIFAS z oblasti predaja radi
splnia individuálne želania  zákazníkov.
Pri výrobe sa samozrejme používa výlučne sortiment materiálov, ktorý
sa už v GIFASe osvedčil, takže môžeme garantovať  obvyklú vysokú kvalitu aj týchto výrobkov.
FONTO a MASSO - dômyselná technika a náročný dizajn.
POZOR:
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085.
Podlahové inštalačné systémy nemôžu absorbovať väčšie zaťaženie
ako okolité štruktúry. Dovolené zaťaženie musí byť vždy posudzované
s ohľadom na štruktúru podlahy a jej krytia. Podlahové krabice v kombinácii s konštrukciou podlahy vytvárajú v prevádzke funkčný celok.
Špecifikovaná trieda ochrany sa dosiahne len za predpokladu, že krabice sú inštalované kvalifikovanými pracovníkmi
Položky uvedené v tomto katalógu môžu byť zmenené v dôsledku
technických inovácii bez predchádzajúceho upozornenia.

+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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FONTO s krytom na pántoch

FONTO 2000

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
110 x 95 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 75 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť		
72 - 78 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami
88 - 130 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
88* - 230 mm
Materiál
hliník prirodzene
Farebné
hliník prirodzene
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
20kN
Maximálny prierez vodiča		 závisí od použitého modulu

ca. 72 - 78 mm

ca. 72 - 78 mm

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 3 mm)
· Podlahová krabica s krytom na pántoch pre uloženie na úrovni
podlahy
· Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na
mokré (IP65)
2x M25
2x M25
· V zapojenom stave: len pre podlahy so suchou údržbou (IP20)

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840886 FONTO.2000-1AG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch, 110 x 95 x 75 mm,
uzatvorená IP65, Al prirodzene lesklý, pre 1 modul LG
45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 3 mm
840900 FONTO.2000-1PG.RAL9006.WEISSALU  /
Podlahová krabica s krytom na pántoch, 110 x 95 x 75 mm,
uzatvorená IP65, s povrchovou úpravou RAL 9006 biely
hliník, 1 modul 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 3 mm
Príslušenstvo
Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
88 - 130 mm
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho
kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
88* - 230 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku
107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Obj.č.840768
95 mm

Scharnier
pánt

Scharnier
2x M25

2x Körnerpunkte für
75mm

2x M25

Obj.č.107159

zusätzliche Bohrungen
2x2xstredové
body pre
Körnerpunkte
für
otvory (max. Ø20 mm)
zusätzlicheďalšie
Bohrungen
(max. Ø20 mm)

110 mm

110 mm

ca. 72 - 78 mm
cca.

2x M25

160mm

95 mm

4x závit
M8 pre
M8 Gewinde
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße

4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße
90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
4
4

95 mm

Scharnier

KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft
m.b.H. · Strass1     040
2 · A-5301
Eugendorf / Salzburg
2x M25
2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen

FONTO s krytom na pántoch

FONTO 2005

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
110 x 95 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 75 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť		
72 - 78 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami  	
88 - 130 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
88* - 230 mm
Materiál
aluminium untreated
Farebné
aluminium untreated
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
20kN
Maximálny prierez vodiča		 závisí od použitého modulu

Príslušenstvo
Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
88 - 130 mm
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho
kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
88* - 230 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku
107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

ca. 72 - 78 mm

ca. 72 - 78 mm

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 3 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá
vyrovnať sklopným krytom  vrátane 1x káblových vývodiek
· Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Prejazdná v uzavretom stave
M25x1,5
· V zatvorenom a zapojenom stave: len pre podlahy so suchou 2x
údržbou 	
(IP20)
2x M25x1,5
· Nevhodné pre zásuvky podľa britských štandardov

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840891 FONTO.2005-1AG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výstupom, 110 x 95 x 75 mm, uzatvorená IP20, Al prirodzene lesklý, pre 1 modul LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť
+/- 3 mm

Scharnier

Obj.č.840768

95 mm

2x M25x1,5

pánt
Scharnier

für Nivellierfüße

4x
M8 pre
4xzávit
M8 Gewinde
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße
8

160mm

110 mm

2x
body pre
2xstredové
Körnerpunkte
für
otvory
zusätzlicheďalšie
Bohrungen
M8mm)
Gewinde
(max. 4x
Ø20

110 mm

ca. 72 - 78 mm
cca.

2x M25x1,5

2x Körnerpunkte
für
Obj.č.107159
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø20 mm)

2x M25x1,5

75mm

95 mm

90

mm

36

Kabelauslass
Káblový výstup

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
8

95 mm
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205
-0 ·

Scharnier

Kabelauslass
2x M25x1,5

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at
·
www.gifas.at
2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø20 mm)
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FONTO s krytom na pántoch

FONTO 4290

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
119 x 119 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami
95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
95* - 240 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	                        20kN

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840725 FONTO.4290-1EG /
Podlahová zásuvka s krytom na pántoch 119 x 119 x 83 mm,
uzatvorená IP65, Al prirodzene lesklý, pre 2 moduly LG
45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov
840852 FONTO.4290-1EG.UK / Podlahová zásuvka s krytom napántoch 119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP65, Al prirodzene
lesklý, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu,
nastaviteľnosť +/- 6 mm

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 6 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá
vyrovnať sklopným krytom
· Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré
zametanie (IP65)
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.A2.DIN976-1 /
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku
107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Inštalačná výška
95  - 140 mm

Obj.č.840768
3

1

Obj.č.107159
2

2
4

3
4

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia
/ poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)

160mm

2x M25

1

75mm

approx.
83mm
mm 77
ca. 83
77mm
mm -- 89
89 mm
mm

119 mm

ca. 95 mm - 140 mm
approx.

95* - 240 mm

4xzávit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße
2x
2x Körnerpunkte
stredové bodyfür
pre
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
6
6
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FONTO s krytom na pántoch

FONTO 4295

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Obj.č.

Využitie

Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP20, Al farebne
eloxovaný, pre 2 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť
+/- 6 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov

Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
119 x 119 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami
95  - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
95* - 240 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	    	      20kN
Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 6 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá
vyrovnať sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
· Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Pochôdzne  v uzatvorenom stave
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

840853 FONTO.4295-1EG.UK /

Podlahová zásuvka s krytom napántoch 119 x 119 x 83 mm
uzatvorená IP620, Al prirodzene lesklý, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 6 mm

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka:
pozostáva z: 1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.A2.DIN976-1 / Závitová tyč
M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná
pre základnú dosku 107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Inštalačná výška
95 - 140 mm

95* - 240 mm

Obj.č.840768

5
3

1

Obj.č.107159
1
2
3
4

4
5

2x M25

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia /
poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)
2x Vývody káblov vo veku

160mm

2

75mm

77 mm - 89 mm

ca. 83 mm

ca. 95 mm - 140 mm

119 mm

Výrobné číslo/ Popis

840764 FONTO.4295-1EG /

4x závit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
für Nivellierfüße
vyrovnávacie
nohy
2x Körnerpunkte
2x
stredové bodyfür
pre
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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FONTO s krytom na pántoch

FONTO 4301

voliteľné osadenie pod parketami

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie
Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
119 x 119 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami		
95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
95* - 240 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085		
20kN

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 6 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnať
sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
· Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré
zametanie (IP65)
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Príslušenstvo
Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
95 - 140 mm
SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka:
pozostáva z: 1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč
95* - 240 mm
M8 x 160 mm galvanizovaná, vhodná pre
základnú dosku 107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Obj.č.840768

5
3

1

Obj.č.107159
1
2
3
4

4
5

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia /
poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)
2x Vývody káblov vo veku

2x M25

160mm

2

75mm

approx.
ca. 95 mm - 140 mm

approx.
83mm
mm 7777mm
ca. 83
mm- -89
89mm
mm

119 mm

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840765 FONTO.4301-1EG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne
eloxovaný, pre 2 moduly  LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť
+/- 6 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov
840850 FONTO.4301-1EG.UK /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu,
nastaviteľnosť +/- 6 mm

4x závit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
für Nivellierfüßenohy
vyrovnávacie
2x Körnerpunkte
fürpre
2x
stredové body
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
8
8

KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft
m.b.H. · Strass1     040
2 · A-5301
Eugendorf / Salzburg

FONTO s krytom na pántoch

FONTO 4308

ako FONTO 4301, ale pre osadenie pod koberec

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie
Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
119 x 119 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami
95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
95* - 240 mm
Hĺbka výklenku pre podlahu
7 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 5008585		
20kN

Inštalačná výška
95 - 140 mm

95* - 240 mm

Obj.č.840768

5
3

1

Obj.č.107159
2

1
2
3
4

4
5

2x M25

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia /
poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)
2x Vývody káblov vo veku

160mm

approx.
83mm
mm 7777mm
mm- -89
89mm
mm
ca. 83

approx.
ca. 95 mm - 140 mm

119 mm

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka:
pozostáva z: 1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč
M8 x 160 mm galvanizovaná, vhodná
pre základnú dosku 107159
Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

75mm

7 mm

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 6 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnať
sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
· Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré
zametanie (IP65)
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840766 FONTO.4308-1EG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káb. výpustom,
119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný,
pre 2 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov
840851 FONTO.4308-1EG.UK /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káb. výpustom,
119 x 119 x 83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu,
nastaviteľnosť +/- 6 mm

4x závit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
für Nivellierfüßenohy
vyrovnávacie
2x Körnerpunkte
fürpre
2x
stredové body
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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FONTO s krytom na pántoch

FONTO 8301

Zásuvný modul pre bezpečné zatvorenie káblových
výstupov (odporúča sa pre dostupné oblasti)
Obj.č.840862

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie
Interiéry

Obj.č.

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
240 x 240 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
90  - 100 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami 	
105  - 150 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
  105* - 250 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085		
20kN

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 5 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnať
sklopným krytom vrátane 4x káblových vývodiek
· Pre 8x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré
zametanie (IP65)
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Výrobné číslo/ Popis

840845 FONTO.8301-1EG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 240 x 240 x 95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne
eloxovaný, pre 8 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť  
+/- 5 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov
840865 FONTO.8301-1EG.UK /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 240 x 240 x 95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne
eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského
štandardu, nastaviteľnosť +/- 5 mm
Príslušenstvo
Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
105 - 150 mm
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60
840862 BD-FONTO.EINSATZ. KABELAUSLASS.8XXX.E /
Vložka pre káblový výpust podlahovej krabice FONTO 8301
je z anodizovaného hliníka
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
105* - 250 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná
vhodná pre základnú dosku 107159
Vloží modul
FONTO na strane 14 - 15!
3x M25
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby
4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

3x M25

6x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen

4xzávit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße

2

1
2
3

4

4
5

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia /
poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)
4x Vývody káblov vo veku

3x M25

Obj.č.107159
160mm

6x Körnerpunkte
6x stredovéfür
body
pre ďalšie
otvory
zusätzliche
Bohrungen

1

75mm

3

Obj.č.840768

3x M25

240 mm

approx.
mm
ca.95
95mm
mm9090mm
mm-- 100
100 mm

ca. 105 mm - 150 mm
approx.

5

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
10
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KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft
m.b.H. · Strass1     040
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Eugendorf / Salzburg

FONTO s krytom na pántoch

FONTO 8308

ako FONTO 8301, ale pre osadenie pod koberec

Zásuvný modul pre bezpečné zatvorenie káblových
výstupov (odporúča sa pre dostupné oblasti)
Obj.č.840862

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie
Interiéry

Obj.č.

Výrobné číslo/ Popis

840848 FONTO.8308-1EG /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 240 x 240 x 95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne
eloxovaný, pre 8 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť
+/- 5 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov
840864 FONTO.8308-1EG.UK /
Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým
výpustom, 240 x 240 x 95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne
eloxovaný, pre 8 vložené moduly podľa britského
štandardu, nastaviteľnosť +/- 5 mm

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
240 x 240 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť			
90 - 100 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami 	
105 - 150 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
  105* - 250 mm
Hĺbka výklenku pre podlahu
7 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085		
20kN

Príslušenstvo
Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
105 - 250 mm
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60
840862 BD-FONTO.EINSATZ. KABELAUSLASS.8XXX.E /
Vložka pre káblový výpust podlahovej krabice FONTO 8301
je z anodizovaného hliníka
Options
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
105* - 250 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná
vhodná pre základnú dosku 107159
Vloží modul
FONTO na strane 14 - 15!
3x M25
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 5 mm)
· Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá
vyrovnať sklopným krytom
· Pre 8x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· Prejazdná v uzavretom stave
· V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré
zametanie (IP65)
· Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

4x závit
M8 Gewinde
4x
M8 pre
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße

2

1
2
3

4

4
5

Pokrytie podlahy
Podlahová konštrukcia /
poter
Tesnenie (napr. silikón)
Nosný materiál
(napr. malta, betón ...)
4x Vývody káblov vo veku

3x M25

Obj.č.107159
160mm

6x stredovéfürbody
6x Körnerpunkte
pre ďalšie
otvory
zusätzliche
Bohrungen

1

75mm

3

Obj.č.840768

3x M25

240 mm

approx.
100mm
mm
ca.95
95mm
mm9090mm
mm -- 100

ca. 105 mm - 150 mm
approx.

5

7 mm

3x M25

6x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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FONTO so skrutkovacím krytom

FONTO 4970W

Podlahová krabica so skrutkovacím vekom s výstupným potrubím a vyrovnávacím rámom (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie
Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š)
119 x 119 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť
77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami
95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
95* - 240 mm
Materiál
hliník prirodzene
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
20kN

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku
107159

Inštalačná výška
95 - 140 mm

95* - 240 mm

Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

2x M25

83 mm 77 - 89 mm

ca. 95 mm-140 mm

38 mm

Vlastnosti
· Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám
nastaviteľný (+/- 6 mm)
· Podlahová krabica so skrutkovacím vekom pre uloženie na úrovni
podlahy, s výstupným potrubím (v čase nepoužívania zapustená do
podlahovej krabice)
· Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm a 1x vstup 22,5 x 45 x 4 mm (napr. Schuko,
RJ45 atď.)
· Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby
(integrovaný v balení)
· V uzatvorenom stave IP67
· V pripojenom stave (s výstupným potrubím, pri výške vody maximálne 18 mm) vhodná na údržbu s využitím prístrojov pre mokré
zametanie
· Po uzavretí je pojazdná

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
840983 FONTO.4970W-1EG /
Podlahová krabica so skrutkovacím krytom,
119 x 119 x 83 mm, AL farebne eloxovaný, s ochranou proti
vode, uzavretá IP67, pre 1 module  LG 45 x 45 mm /
22,5 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm

Obj.č.840768

119 mm

2x M25

119 mm

160mm

119 mm

Obj.č.107159

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen

75mm

2x M25

83 mm 77 - 89 mm

83 mm 77 - 89 mm

approx.
ca. 95 mm-140 mm

38 mm

ca. 95 mm-140 mm

38 mm

4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

4x
M8 pre
4x závit
M8 Gewinde
für Nivellierfüßenohy
vyrovnávacie

4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

2x
stredové body
2x Körnerpunkte
fürpre
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
2x Körnerpunkte für
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

119 mm

12
12

zusätzliche Bohrungen

119 mm

119 mm

KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft
m.b.H. · Strass1     040
2 · A-5301
Eugendorf / Salzburg

FONTO so skrutkovacím krytom

FONTO 5000

Podladová krabica so skrutkovacím krytom a ochranou proti vode
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery FONTO 5000R (D x Š x V)
156 x 156 x 95 mm
Vonkajšie rozmery FONTO 5000 (Ø x V)
156 x 95 mm
Inštalačná hĺbka
cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Montážna výška s nivelačnými nohami
100 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka
100* - 205 mm
Materiál
hliník prirodzene
Farba
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN

157 mm

Vlastnosti
· Podlahová krabica so skrutkovacím krytom a výstupnou rúrkou
osadená na úrovni podlahy (ak sa nepoužíva,
je zapustená do
157 mm
podlahovej krabice)
mm
· Pre 2x nadstavec 45 x 45 x 4 mm a 2x nadstavec 22,5
5x6 45 x 4 mm
Ø1
(napr. zásuvka 230V, RJ45, atď.)
· V uzatvorenom stave IP67
· V pripojenom stave (s výstupným potrubím, pri výške vody maximálne 14 mm) vhodná na údržbu s využitím prístrojov pre mokré
zametanie
156 mm
· Po uzavretí je pojazdná

Obj.č.

Výrobné číslo/ Popis

840968

FONTO.5000.R-1EG /

840963

FONTO.5000-1EG /

Podlahová krabica so skrutkovacím krytom,
119 x 119 x 83 mm, AL farebne eloxovaný, s ochranou proti
vode, uzavretá IP67, pre 2 module LG 45 x 45 mm /
22,5 x 45 mm
Podlahová krabica so skrutkovacím krytom, 156 x 95 mm,
AL farebne eloxovaný, s ochranou proti vode, uzavretá
IP67, pre 2 module  LG 45 x 45 mm /
22,5 x 45 mm

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voľba
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku
107159

Inštalačná výška
100 mm

100* - 205 mm

Vloží modul FONTO na strane 14 - 15!
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

157 mm

mm mm
56
Ø1 Ø156

156 mm

157 mm

157 mm

4x4xzávit
M8 pre
M8 Gewinde
für Nivellierfüße
vyrovnávacie
nohy

4x M32x1,5

Obj.č.840768

95

95 mm

Obj.č.107159
4x4xzávit
M8 pre
M8 Gewinde
für Nivellierfüße
vyrovnávacie
nohy
4x M32x1,5
4x M32x1,5

4x M32x1,5

95

156 mm

95

95

130 mm

95 mm

95 mm

130 mm

130 mm

95 mm

4x M8 Gewinde

4x M8
Gewinde
für Nivellierfüße
für Nivellierfüße

160mm

156 mm

75mm

130 mm

157 mm

90

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·
95

130 mm

95 mm

+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

4x M32x1,5

www.gifas.at
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FONTO výbava

FONTO výbava
Zásuvky
Obj.č.

Číslo produktu

Popis

107177

309.LEG.45°.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Schuko zásuvka 16A 230V biela  biela mozaika

107178

309.LEG.FB.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Zásuvka FB štandardná, 16A 230V biela mozaika

107179

309.LEG.TYP13.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Zásuvka 2P + E 10A 230V biela mozaika, TYPE 13

119703

309.LEG.TYP23.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Zásuvka 2P + E 16A 230V biela mozaika, TYPE 23

111180

309.LEG.TYP.ITALIEN.MOSAIC.WEISS.1MOD

Zásuvka 2P + E 10A 230V biela mozaika,
TYP TALIANSKO

121121

309.LEG.UK.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Zásuvka 2P + E 13A podľa britského štandardu.
Pripojenie cez skrutkovacie svorky.

121446

309.LEG.MOSAIC.ORANGE.2MOD.

Schuko zásuvka 2P + E 16A vo farbe oranžovej so
zvýšenou ochranou pred dotykom. Pripojenie cez
skrutkovacie svorky.

121448

309.LEG.MOSAIC.ROT.2MOD.

Schuko zásuvka 2P + E 16A vo farbe červenej so
zvýšenou ochranou pred dotykom. Pripojenie cez
skrutkovacie svorky.

Spínacie prvky, signalizačné príslušenstvo
Obj.č.

Číslo produktu

Popis

132755

AUSSCHALTER.20A.2P.BEL.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD

Vypínač 2-pólový 20A s 0-1 popisom a LED

132756

WECHSELSCHALTER.10A.1P.BEL.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD

Vypínač 1-pólový 10A bez LED jednotky
(LED vložka obj.č. 132757)

132753

SIGNALLEUCHTE.230VAC.2FACH.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD

Svetelný signál 2-násobný 230VAC 2x1W LED biela
vč. Farebných kariet červená, oranžová, zelená,
modrá

14
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KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
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m.b.H. · Strass1     040
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FONTO výbava

FONTO výbava
Špeciálna výbava
Obj.č.

Číslo produktu

Popis

107181

RJ45.STECKDOSE.LEG.CAT6.GESCH.TOOLESS.MOSAIC.
WEISS.1MOD.

RJ45 8P CAT6 zásuvka tienená

132670

HDMI.STECKDOSE.KABEL.150MM.LEG.MOSAIC.
WEISS.1MOD.

HDMI zásuvka + kábel 150 mm
(len pre sériu FONTO 8000)

127066

USB.STECKDOSE.1X5V.750MA.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD.

USB nabíjací modul 1-násobný, 750mA

117850

USB.STECKDOSE.2X5V.1500MA.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD.

USB nabíjací modul 2-násobný, 1500mA

125932

TV.EINZELDOSE.2-LOCH.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD

TV jednoduchý box TV-SAT výstup

119312

TV.EINZELDOSE.3-LOCH.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD

Jednoduchá TV zásuvka TV-R-SAT výstup

118715

TV.EINZELDOSE.MALE.0-2400MHZ.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD Jednoduchá TV zásuvka (samec) 0-2400MHz
Mozaika

127367

PA.DOSE.LEG.MOSAIC.1MODUL.

Ekvipotenciálny spojovací box, 1 modul

Obj.č.

Číslo produktu

Popis

107185

BLINDABDECKUNG.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD.

Záslepka Legrand, mozaika biela, 1 modul

107187

BLINDABDECKUNG.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Záslepka Legrand, mozaika biela, 2 modul

Záslepky

Príslušenstvo
Obj.č.

Číslo produktu

Popis

79972

M25.VERSCHLUSSSCHRAUBE.POLYAMID.HELLGRAU

M25 skrutkovacia zátka s metrickým závitom, sivá

107168

M32.VERSCHLUSSSCHRAUBE.POLYAMID.HELLGRAU

M32 skrutkovacia zátka s metrickým závitom, sivá

132722

KV.M25.FLACHDICHTUNG.30X23X1,2MM

133354

KV.M32.FLACHDICHTUNG.30X40X1,5MM

Ploché neoprénové tesnenie M25 čierne, vnútri
23 mm, zvonka 30 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm  
Ploché neoprénové tesnenie M32 čierne, vnútri
30 mm, zvonku 40 mm, hrúbka materiálu 1.5 mm

+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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MASSO so skrutkovacím krytom
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MASSO so skrutkovacím krytom

MASSO 3000.2

Podlahový mikro rozvádzač

Obj.č.
Interiéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
170 x 170 x 142 mm
Inštalačná výška s nastavovacou nohou
145 mm
Inštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 	 145* - 245 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farebné prevedenia
hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN
Vlastnosti
· Podlahový mikro rozvádzač pre inštaláciu na úrovni podlahy
· Vybavenie: pozri čísla výrobkov
· V uzavretom stave:  
- IP67
- prejazdný
· V otvorenom stave;
- do IP20
- pochôdzny

840928

Inštalačná
výška

Príslušenstvo
FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60

107159

145 mm

M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú
dosku 107159
Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

3x stredové
body prefür
3x Körnerpunkte
3x Körnerpunkte
für
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø25 mm)
(max. Ø25 mm)

145*- 242 mm

Obj.č.840768

Obj.č.107159
4x
M8 pre
4x závit
M8 Gewinde
4x M8 Gewinde
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße
für Nivellierfüße

160mm

ca. 142 mm

ca. 142 mm
170 mm

218 mm

ca. 145 mm

218 mm

approx.
ca. 145 mm

840924

840768

2x2x
stredové
body pre
Körnerpunkte
für
2x Körnerpunkte
für
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)
(max. Ø32 mm)
170 mm

840921

Voliteľné

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

840919

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
F&B
MASSO.3000.2-1EG /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 148 mm,  
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, včítane
kľúča
840923 MASSO.3000.2-2EG.4X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 148 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni
podlahy, 4x Schuko 230V 16A
840926 MASSO.3000.2-2EG.3X309.2XRJ45 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 148 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni
podlahy, 3x Schuko 230V 16A, 2x RJ45
840930 MASSO.3000.2-2EG.2X309.2XRJ45.TV-R-SAT /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 148 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni
podlahy, 2x Schuko 230V 16A, 2x RJ45, TV-R-SAT

75mm

(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

3x M32x1,5
3x M32x1,5

90

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
3x Körnerpunkte für
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
zusätzliche Bohrungen
+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·
3x M32x1,5
ca. 142 mm

218 mm

ca. 145 mm

(max. Ø25 mm)

4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

www.gifas.at
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MASSO so skrutkovacím krytom

MASSO 4000

Na úrovni podlahy - vnútorné použitie
MASSO 4000.2 podľa požiadaviek

Podlahový mikro rozvádzač
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Obj.č.
Exteriéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
170 x 170 x 190 mm
Inštalačná výška s nastavovacou nohou	 190 mm
Inštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 190* - 290 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farebné
alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN
Vlastnosti
· Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
· Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
· V uzavretom stave:  
- IP67
- prejazdný
· Pri otvorení:
· - do IP54 (podľa variantu vybavenia)
- pochôdzny

Príslušenstvo
107159

FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60

M8.160.VZ.DIN976 /
190*- 290 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú
dosku 107159
Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

170 mm

2x Körnerpunkte
2x stredové
body prefür
2x Körnerpunkte
für
zusätzliche
ďalšie otvoryBohrungen
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)
(max. Ø32 mm)

4x
M8 pre
4xzávit
M8 Gewinde
4x M8vyrovnávacie
Gewinde
für
Nivellierfüße
nohy

Obj.č.107159
160mm

75mm

190 mm
170 mm
190 mm

306 mm

3x Körnerpunkte
3x stredové
body prefür
3x Körnerpunkte
für
zusätzliche
ďalšie otvoryBohrungen
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø25 mm)
(max. Ø25 mm)

Obj.č.840768

für Nivellierfüße
ca. 190 mm

approx.
ca. 190 mm

306 mm

170 mm

Inštalačná
výška
190 mm

Voliteľné
840768

170 mm
170 mm

170 mm

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
F&B
840949 840951 MASSO.4000-2EG.4X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 190 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
4x zásuvka 230V 16A
840953 840955 MASSO.4000-2EG.3X309.2XRJ45 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 190 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
3x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45
840956 840958 MASSO.4000-2EG.DL.3X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 190 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
stlačený vzduch, DN7.2, 3x zásuvka 230V 16A

3x M32x1,5
3x M32x1,5

90

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej
zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
3x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

ca. 190 mm

18
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4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße
190 mm

306 mm

(max. Ø25 mm)
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MASSO so skrutkovacím krytom

MASSO 4010

Na úrovni podlahy - vnútorné použitie
MASSO 4010.2 podľa požiadaviek

Podlahový mikro rozvádzač
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Obj.č.
Exteriéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
170 x 170 x 190 mm
Inštalačná výška s nastavovacou nohou	 190 mm
Inštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 190* - 290 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farebné
alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN
Vlastnosti
· Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
· Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
· V uzavretom stave:
- IP67
- prejazdný
· Pri otvorení:
· - do IP54 (podľa variantu vybavenia)
- pochôdzny

Výrobné číslo/ Popis

840931 MASSO.4010-2EG.301659 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 190 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 16A
840932 MASSO.4010-2EG.303259 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 190 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 32A
Inštalačná
výška
190 mm

Príslušenstvo
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.
SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60
Voliteľné
840768 M8.160.VZ.DIN976 /
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná
vhodná pre základnú dosku 107159
Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.

190*- 290 mm

*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

170 mm
170 mm

170170
mmmm

2x Körnerpunkte
2x
body für
prefür
2x stredové
Körnerpunkte
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie
otvory
zusätzliche
Bohrungen
(max.
Ø32
mm)
(max.
Ø32
mm)

3xKörnerpunkte
stredové
bodyfür
pre
3x
Körnerpunkte
für
3x
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
zusätzliche
Bohrungen
(max.
Ø25
mm)
(max. Ø25 mm)

Obj.č.107159

4x závit M8 pre

160mm

4x M8
Gewinde
4x M8
Gewinde
nohy
für
Nivellierfüße
fürvyrovnávacie
Nivellierfüße
75mm

mm
190
mm
170
190 mm

ca. 190 mm

306 mm

306 mm
approx.
ca. 190 mm

170 mm

Obj.č.840768

3x M32x1,5
3x M32x1,5
2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)

90

mm

36

+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
-0 ·

konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at
3x M32x1,5 ·
190 mm

306 mm

ca. 190 mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

3x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
podlahovej
zásuvky.
(max. Ø25 mm)

mm

Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
4x M8 Gewinde
für Nivellierfüße

www.gifas.at
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MASSO so skrutkovacím krytom

MASSO 8000

Obj.č.

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
F&B
840940 840942 MASSO.8000-2EG.6X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
6x zásuvka 230V 16A
840946 840948 MASSO.8000-2EG.DL.5X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
stlačený vzduch, DN7.2, 5x zásuvka 230V 16A
840943 840945 MASSO.8000-2EG.5X309.2XRJ45 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,  
5x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45
s RCBO
840959 840961 MASSO.8000-2EG.FILS.0,03.3X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
RCBO/0,03/16A, 3x zásuvka 230V 16A

Podlahový mikro rozvádzač
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Exteriéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
255 x 170 x 170 mm
Inštalačná výška s nastavovacou nohou
255 mm
IInštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 255* - 55 mm
Materiál
hliník prirodzene
(odolný soli a morskej vode)
Farebné
alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN
Vlastnosti
· Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
· Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
· V uzavretom stave:  
- IP67
- prejazdný
· Pri otvorení:
· - do IP44 (podľa variantu vybavenia)
170 mm
- pochôdzny

Príslušenstvo
107159

Options
840768

M8.160.VZ.DIN976 /
255* - 355 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú
dosku 107159
Ďalšie
možnosti
výbavy
na vyžiadanie.
3x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
*Skráťte nastavovaciu skrutku
podľa potreby
4x M8 Gewinde

170 mm

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max.
Ø32 mm)
Körnerpunkte
2x 2x
stredové
body
prefür
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
(max. Ø32 mm)

435 mm

3x M32x1,5

für Nivellierfüße

Obj.č.840768

4x
M8 pre
4xzávit
M8 Gewinde
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße

Obj.č.107159

3x M32x1,5
75mm

255 mm
170 mm

255 mm

170 mm
approx.
ca. 255 mm

ca. 255 mm

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)

90

mm

36

mm

3x Körnerpunkte für

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej
zásuvky.
Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
zusätzliche
Bohrungen
4x M8 Gewinde
(max. Ø25 mm)
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
für Nivellierfüße
20
20
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435 mm

3x M32x1,5

mm

435 mm

(max.
Ø25 mm)
Körnerpunkte
3x 3x
stredové
body
prefür
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
(max. Ø25 mm)

160mm

170 mm

170 mm

FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60

Inštalačná
výška
255 mm

MASSO so skrutkovacím krytom

MASSO 8010

Obj.č.
Podlahový mikro rozvádzač
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)
Využitie

Exteriéry

Technické údaje
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)
255 x 170 x 170 mm
Inštalačná výška s nastavovacou nohou
255 mm
Inštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 255* - 355 mm
Materiál
aluminium untreated
(salt and seawater resistant)
Farebné
alu colored anodized
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085
40kN

170 mm

170 mm

Vlastnosti
· Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
· Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
· V uzavretom stave:  
- IP67
- prejazdný
· Pri otvorení:
· - do IP44 (podľa variantu vybavenia)
- pochôdzny
170 mm170 mm

Obj.č. Výrobné číslo/ Popis
F&B
840933 840920 MASSO.8010-2EG.301659.3X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE
400V 16A, 3x zásuvka 230V 16A
840902 840939 MASSO.8010-2EG.DL.301659.2X309 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
stlačený vzduch, DN7.2, 1x CEE 400V 16A,
2x zásuvka 230V 16A
840935 840937 MASSO.8010-2EG.301659.2X309.2XRJ45 /
Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm,
Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67,
1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45

107159

M8.160.VZ.DIN976 /
255* - 355 mm
Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú
dosku 107159
Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.
*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Körnerpunkte
für
2x2x
stredové
pre
2xbody
Körnerpunkte
für
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)
(max. Ø32 mm)

435 mm

Obj.č.840768

M8 Gewinde
4x závit
M8 pre
4x M8 Gewinde
vyrovnávacie
nohy
für Nivellierfüße

für Nivellierfüße

Obj.č.107159
160mm

75mm

255 mm
170 mm

255 mm

approx.
ca. 255 mm

170 mm
3x M32x1,5
3x M32x1,5

90

2x Körnerpunkte für
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø32 mm)

mm

36

mm

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej
zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej
3x Körnerpunkte für
zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).
zusätzliche Bohrungen
4x M8 Gewinde
(max. Ø25 mm)

255 mm
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mm

435 mm

435 mm

FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE.SENKVERTEILER /
Polohovacia skrutka: pozostáva z:
1x základovej dosky +
1x nastavovacieho kolíka M8x60

Options
840768

3x Körnerpunkte
3x stredové
prefür
3xbody
Körnerpunkte
für
zusätzliche
Bohrungen
ďalšie otvory
zusätzliche Bohrungen
(max. Ø25 mm)
(max. Ø25 mm)

ca. 255 mm

Inštalačná
výška
255 mm

Príslušenstvo

www.gifas.at

3x M32x1,5

für Nivellierfüße
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Príklady použitia

Príklady aplikácií / Riešenia na zákazku
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KONEX elektro,
spol. s r.o.     Dopravná
13 Košice     SLOVENSKO
GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft
m.b.H. · Strass1     040
2 · A-5301
Eugendorf / Salzburg

Príklady použitia

Príklady aplikácií / Riešenia na zákazku

+43
+4216225
55 6704
/ 7191
205
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konex@konex.sk
+43 6225 / 7191 - 561
www.konex.sk
·
verkauf@gifas.at ·

www.gifas.at
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KONTAKTUJTE NÁS

KONEX elektro, spol. s r.o. Ing. Ján DOBRANSKÝ
Dopravná 1
+421 55 6704 205
040 13 Košice
+421 902 943 240
SLOVENSKO
jan.dobransky@konex.sk
Pracovisko Bratislava:
Ing. Jozef Rapušák
+421 904 989 422
jozef.rapusak@konex.sk

GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft m.b.H.
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

www.gifas.at
verkauf@gifas.at
+43 6225 / 7191 - 0
+43 6225 / 7191 - 561
+49 8654 404 2000

